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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์  
คนดังนั่งเขียน ของดีเจพ่ีอ้อยรวมรวมข้อมูลจากคอลัมน์คนดังนั่งเขียนที่เขียนโดยดีเจพ่ีอ้อย  จาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ (www.thairath.co.th) จ านวนทั้งสิ้น 178 ฉบับ โดยใช้แนวคิดเรื่องวัจนกรรม
ของจอห์น อาร์เซอร์ (John. R. Searle) เป็นกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ดีเจพ่ีอ้อยมีการใช้ วัจ
นกรรมในการให้ค าปรึกษา 4 กลุ่มวัจนกรรมคือ 1) วัจนกรรมกลุ่มชี้น า ได้แก่ วัจนกรรมการแนะน า 
และวัจนกรรมการสั่งสอน 2) วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก ได้แก่ วัจนกรรมการต าหนิ วัจนกรรมการเตือน 
และวัจนกรรมการชื่นชม 3) วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว  ได้แก่ วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น วัจนกรรม
การบอกเล่า และวัจนกรรมการยืนยัน และ 4) วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด พบวัจนกรรมเดียวคือ วัจนกรรมการ
ปลอบโยน เมื่อพิจารณาการใช้วัจนกรรมในภาพรวมพบว่า.วัจนกรรมที่พบมากที่สุด คือ วัจนกรรม      
การแนะน า จ านวน 182 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 22.58 รองลงมา.คือ.วัจนกรรมการสั่งสอน จ านวน 170 
ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 21.09 และพบน้อยที่สุด คือ วัจนกรรมการชื่นชม จ านวน 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 
0.12.ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นการใช้วัจนกรรมในบริบทของการให้ค าปรึกษาของดีเจพ่ีอ้อยอย่าง
หลากหลาย และยังเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า “ดีเจพี่อ้อยเป็นหนึ่งในกูรูด้านความรักในยุคปัจจุบัน”  
ค าส าคัญ: วัจนกรรม, การให้ค าปรึกษา, คอลัมน์คนดังนั่งเขียน  
 
Abstract 

The purpose of this study was to examine the speech acts used in love counseling in 
“Khon Dang Nang Khean”, a column written by DJ P’Aoy. 178 column issues of “Khon Dang 
Nang Khean” by DJ P’Aoy obtained from Thairath Online Newspaper (www.thairath.co.th) 
were used in data collection. John. R. Searle’s theory on speech act was used as a 
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conceptual framework for this study. Data analysis revealed that DJ P’Aoy employed 4 
categories of speech act in her counseling approach: 1) Directive speech acts which include 
advising and teaching; 2) Expressive speech acts which include blaming, warning, and 
complementing; 3) Assertive speech acts which include commenting, informing, and 
confirming; and 4) Commissive speech acts which include comforting. Sorting by usage 
frequency, the most used speech act was “advising” with 178 uses (22.20%), followed by 
“teaching” with 170 uses (21.19%). The least used speech act was “complementing” with 1 
use (0.12%). The finding of this study did not only demonstrate that DJ P'Aoy diversely used 
speech acts in her counseling context but also evidently confirmed the fact that “she is one 
of the love gurus in the modern era”. 
Keywords: Speech acts, Counseling, Column “KHON DANG NANG KHEAN” 
 
บทน า 

ในปัจจุบันมีสื่อช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการรับฟังปัญหาเรื่องความรักของคนในสังคม ซึ่งสื่อนั้น
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อผู้ที่มีปัญหาความรัก โดยเริ่มตั้งแต่ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทให้ค าปรึกษา
ผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น คอลัมน์ตอบปัญหาชีวิตของแม่สไว ในนิตยสารสตรี
ไทย คอลัมน์ปัญหาหัวใจ ของ ศิราณี ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รวมถึงนิตยสารรายเดือนที่ตอบปัญหาชีวิต
เช่น ศาลาคนเศร้า ที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านทางบ้านส่งจดหมายมาเล่าปัญหาส่วนตัวจนได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (เกศสุดา  นาสีเคน, 2557) การปรึกษาปัญหาเรื่องความรักผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ จึง
เป็นเสมือนการระบายความรู้สึก บอกเล่าปัญหาที่ไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจเองได้ ให้ผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ
แนวทางในการรับมือกับความทุกข์นั้น ๆ  

ต่อมาเมื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม จึงมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทาง
บ้านที่ประสบปัญหาเรื่องความรักโทรศัพท์มาเล่าปัญหาชีวิตรักออกอากาศ ส่วนผู้ด าเนินรายการก็จะท า
หน้าที่เป็นผู้รับฟังและให้ค าปรึกษา  ท าให้เกิดรูปแบบรายการวิทยุในลักษณะให้ค าปรึกษาขึ้นเป็นจ านวน
มาก และในปัจจุบันรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” 
ออกอากาศทางคลื่นวิทยุกรีนเวฟ (Green Wave) F.M. 106.5 MHz. ทุกคืนวันศุกร์เวลา 21.00 – 23.00 น.
โดยมีคุณนพาพร ไตรวิทย์วารีกุล หรือดีเจพ่ีอ้อย และคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือดีเจพ่ีฉอด     
ที่ท าหน้าที่คอยรับฟัง และให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “พ่ีอ้อยพี่ฉอด” 

ดีเจพ่ีอ้อย หรือ คุณนพาพร ไตรวิทย์วารีกุล ไม่เพียงแต่ใช้ช่องทาง “คลับฟรายเดย์” ในการให้
ค าปรึกษาผู้ประสบปัญหาความรักเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ผลงานอ่ืน ๆ ของดีเจพ่ีอ้อย ยังปรากฏ
ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปในลักษณะของการให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก เช่น เหนื่อยใจแต่ไหวอยู่    
รักนะตัวเอง 1-2  รักเราให้เท่าเขา พลังใจความไวสูง ปัญหาใจให้ใช้หัว ฯลฯ  ซึ่งหนังสือเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาในการให้ก าลังใจผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เกศสุดา นาสีเคน, 2557) 
ส่งผลให้ดีเจพี่อ้อยได้รับรางวัลจากสื่อมวลชนหลายแขนง เช่น รางวัลดาวเมขลา สาขาวิทยุดีเด่นยอดนิยม 
นักจัดรายการวิทยุดีเด่นยอดนิยมฝ่ายหญิง ประจ าปี  2555 รางวัลบุคคลหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบน
โลกออนไลน์ Mthai Top Talk- About 2012 ประจ าปี 2555 และรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภท
สื่อวิทยุกระจายเสียง จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประจ าปี 2556  



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

121 

 

คอลัมน์ “คนดังนั่งเขียน” เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาเรื่องความรัก 
สามารถขอรับค าปรึกษาจากดี เจพ่ีอ้อยได้โดยตรง ซึ่ งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ 
(www.thairath.co.th) ที่ให้อ่านทางบ้านสามารถเขียนเรื่องราวปัญหาความรักมาปรึกษาดีเจพ่ีอ้อยได้ 
โดยใช้ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งไปที่ talktoceleb@trendvg3.com ปัญหาที่ถูกเขียน
มานั้น จะได้รับการเขียนตอบโดยดีเจพ่ีอ้อย ในลักษณะของการให้ค าปรึกษาอันจะน าไปสู่ทางออกของ
ปัญหานั้น ๆ ได้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ท าให้
คอลัมน์คนดังนั่งเขียนของดีเจพ่ีอ้อยได้รับความนิยม ก็คือ การใช้ภาษาเพ่ือแสดงออกถึงการให้ค าปรึกษา
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาของดีเจพี่อ้อยนั่นเอง 

การใช้ภาษาในการให้ค าปรึกษาของดีเจพ่ีอ้อยไม่เพียงแต่เป็นการใช้ลีลาภาษาที่แสดงถึงความ
อบอุ่นและเป็นกันเองเท่านั้น  แต่ยังใช้ภาษาที่แฝงไปด้วยเจตนาต่าง ๆ อันจะเป็นเครื่องมือที่น าผู้อ่านไปสู่
ทางออกของปัญหา ไม่ว่าจะเป็น  การบอกกล่าว การแนะน า การตักเตือน หรือการแสดงความคิดเห็น   
ต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษามองเห็นจุดบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหา และเลือกปฏิบัติตามแนวทาง   
การแก้ปัญหาของพ่ีอ้อย ซึ่งถ้อยค าที่ผู้เขียนแสดงเจตนาและจุดมุ่งหมายของการสื่อสารและส่งผลไปสู่   
การกระท านี้ เรียกว่า “วัจนกรรม” (speech acts)  โดย กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์และธีรนุช          
โชคสุวณิช  (2551 : 96)  ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของวัจนกรรม ไว้ว่า “ถ้อยค าทุกถ้อยค าไม่เพียงแต่จะบอก
ข้อความที่อ้างถึงแต่ยังใช้เพ่ือก่อให้เกิดการกระท า” 

ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาประเภทวัจนกรรมที่ปรากฏในการให้ค าปรึกษาเรื่อง
ความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพี่อ้อย  โดยใช้แนวคิดเรื่องกลุ่มวัจนกรรมและเงื่อนไขวัจนกรรม
ของ Searle เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ใน
ถ้อยค าที่ดีเจพ่ีอ้อยใช้ในบริบทของการให้ค าปรึกษาได้อย่างชัดเจน   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาประเภทของวัจนกรรมที่ปรากฏในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่ง
เขียน ของดีเจพี่อ้อย 

  
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเรื่องวัจนกรรม (speech acts) ของจอห์น อาร์เซอร์ 
(John. R. Searle) โดยอาศัยแนวคิดการจ าแนกกลุ่มวัจนกรรมและเงื่อนไขของวัจนกรรม เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ ซึ่งเซอร์ได้จ าแนกกลุ่มวัจนกรรมตามเจตนาของผู้พูดออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบอกกล่าว 
(Representative/Assertive) กลุ่มชี้น า (Directive) กลุ่มผูกมัด (Commissive) กลุ่มแสดงความรู้สึก 
(Expressive) และกลุ่มแถลงการณ์ (Declaration) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว เป็นถ้อยค าที่เน้นให้เห็นว่า ผู้พูดเชื่อในความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
จึงต้องการบอกเล่าข้อมูลซึ่งเห็นว่าผู้ฟังยังไม่ทราบหรือจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ส่วนวัจนกรรมกลุ่มชี้น า 
เป็นถ้อยค าที่แสดงถึงความพยายามของผู้พูดที่ต้องการให้ผู้ฟังกระท าการบางอย่าง เช่น การเสนอแนะการ
แนะน า การให้ค าปรึกษา มีคุณสมบัติพ้ืนฐานร่วมกับวัจนกรรมกลุ่มผูกมัด ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการพูดที่
ส่งผลให้เกิดการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ถ้อยค ากลุ่มผูกมัดก าหนดให้ตัวผู้พูดเป็นผู้กระท า เช่น การ
ปลอบโยน การข่มขู่ ในขณะที่วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก มีหน้าที่ส าคัญคนละอย่างกับวัจนกรรมกลุ่ม
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อ่ืน ๆ คือ มุ่งเน้นให้ผู้อ่ืนทราบว่าชอบ ไม่ชอบ หรือชื่นชม มีถ้อยค าบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกและ
ทัศนคติของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังหรือสิ่งที่อยู่ในบริบทรอบข้าง ส าหรับวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนในบริบทที่มีความเป็นทางการสูงและมีความสัมพันธ์กับวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว กล่าวคือ เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นกัน แต่การบอกกล่าวไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในบริบทที่เป็นทางการสูง 
  เซอร์ (อ้างถึงใน.ทรงธรรม.อินทรจักร, 2550).ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์การใช้ภาษาใน
สถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากไปจากการพิจารณารูปค าและประโยค เรียกว่า “เงื่อนไขวัจนกรรม” 
(speech.act.condition) ซึ่งต้องพิจารณาเงื่อนไข 4.ด้าน ได้แก่ เงื่อนไขเนื้อหาข้อความ (Propositional 
content condition) เงื่อนไขเตรียมการ (Preparatory condition) เงื่อนไขความจริงใจ (Sincerity condition) 
และเงื่อนไขความครบถ้วน (Essential.condition) เช่น วัจนกรรมการแนะน า ต้องมีเงื่อนไขเนื้อหา
ข้อความที่เป็นการกระท าของผู้ฟังในอนาคตเงื่อนไขเตรียมการ คือ การกระท าดังกล่าวให้ประโยชน์แก่
ผู้ฟัง ผู้ฟังต้องไม่ตั้งใจไว้ก่อนอยู่แล้วว่าจะท าในสิ่งที่ผู้พูดแนะน าเงื่อนไขความจริงใจ คือ ผู้พูดเชื่อว่าผู้ฟังจะ
ได้รับประโยชน์จากการกระท านี้จริง ๆ และเงื่อนไขความครบถ้วนในการแนะนะ คือ เป็นการกระท าที่ให้
ประโยชน์แก่ผู้ฟัง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รวมรวมข้อมูลจากคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ที่เขียนโดยดีเจพ่ีอ้อย จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.thairath.co.th โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ฉบับแรกที่มีการเผยแพร่จนถึงฉบับ
ปัจจุบัน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 179 ฉบับ ทั้งนี้
ผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลฉบับที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาออก 1 ฉบับ ได้แก่ ฉบับวันที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2560 รวมข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 178 ฉบับ  

2. น าถ้อยค าในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักของดีเจพ่ีอ้อยมาวิเคราะห์ประเภทของกลุ่ม         
วัจนกรรมโดยใช้แนวคิดเรื่องกลุ่มวัจนกรรมและเงื่อนไขวัจนกรรมของ Searle เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) คือ ผู้วิจัยจะนับความถี่ของการปรากฏใช้วัจนกรรมเพ่ือแสดงผลการศึกษาใน
เชิงปริมาณโดยจะน าความถี่ท้ังหมดมาค านวณหาค่าร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักในคอลัมน์คนดังนั่งเขียนของดีเจ   
พ่ีอ้อยพบว่า มีการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักหลายลักษณะ สามารถจ าแนกตามกลุ่ม  
วัจนกรรมได้ 4 กลุ่ม โดยเรียงตามความถี่ในการปรากฏ ได้แก่ กลุ่มชี้น า กลุ่มแสดงความรู้สึก กลุ่มบอก
กล่าว และกลุ่มผูกมัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. วัจนกรรมกลุ่มชี้น า (Directive)  

วัจนกรรมกลุ่มชี้น า เป็นถ้อยค าที่แสดงถึงความพยายามของผู้ให้ค าปรึกษาที่ต้องการให้ผู้ขอรับ
ค าปรึกษากระท าการบางอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ขอรับค าปรึกษา ซึ่งการกระท านั้นอาจน าไปสู่
ทางออกของปัญหา พบว่า มีการใช้วัจนกรรมในกลุ่มนี้ 2 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมการแนะน า และ     
วัจนกรรมการสั่งสอน ดังนี้ 
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1.1  วัจนกรรมการแนะน า เป็นถ้อยค ามีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ  
เงื่อนไขเนื้อความ  : เป็นการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษาในอนาคต  
เงื่อนไขเตรียมการ :  เป็นการกระท าท่ีประโยชน์แก่ผู้ขอรับค าปรึกษา และผู้ขอรับค าปรึกษาไม่ได้

ตั้งใจไว้ก่อนอยู่แล้วว่าจะท าในสิ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า  
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าผู้ขอรับค าปรึกษาจะได้รับประโยชน์จากการกระท า

นั้นจริง ๆ  
เงื่อนไขความครบถ้วน : ถือได้ว่าเป็นการกระท าท่ีให้ประโยชน์แก่ผู้ขอรับค าปรึกษา  
จากการศึกษาพบการใช้วัจนกรรมการแนะน าทั้งสิ้น 182 ถ้อยค า  คิดเป็นร้อยละ 22.58 พบว่า 

วัจนกรรมการแนะน าที่ปรากฏส่วนใหญ่มีเนื้อหาเป็นการแนะน าแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ได้แก่ แนะน าให้เปิดใจคุย แนะน าให้ยอมรับความจริง แนะน าให้เห็นคุณค่าในตัวเอง แนะน าให้
ปรับเปลี่ยนมุมมอง/ทัศนคติ แนะน าให้ใช้สติ  แนะน าให้หยุดหรือเลิกการกระท า แนะน าให้ยุติ
ความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ในการแนะน าแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหา จึงมักปรากฏรูปภาษา 2 ลักษณะ 
คือ รูปภาษาที่บ่งชี้ถึงการแนะน า ได้แก่ “ต้อง” “ลอง” “ควร” ปรากฏร่วมกับรูปภาษาที่เป็นวิธีการ
แก้ปัญหา เช่น “ต้องคุยกันเปิดใจกัน” “ลองคุย” “ควรถอย” และรูปภาษาที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยตรง 
ซึ่งอาจละค าบ่งชี้ “ต้อง” “ลอง” “ควร” ที่สื่อถึงการแนะน า เช่น  “เปิดใจคุย” “รักตัวเอง” “ดูแล
ตัวเอง” “ปรับ” “เปลี่ยน” “รวบรวมสติ” “เลิก” “บอกเลิก” และ “ยอมรับความจริง”  ดังตัวอย่าง 

เมื่อผู้ขอรับค าปรึกษาประสบปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ขอรับค าปรึกษากับคู่รักของ
ตน ดีเจพ่ีอ้อยก็แนะน าให้ผู้ขอรับค าปรึกษาใช้วิธีเปิดใจพูดคุยกับคู่รักอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน ดังในสถานการณ์เมื่อผู้ขอรับค าปรึกษาอยู่ในสถานะคบชู้ และเป็นมือที่สามของครอบครั วอ่ืน ซึ่ง
การกระท านั้นส่งกระทบทั้งต่อตัวผู้ขอรับค าปรึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืน ดีเจพ่ีอ้อยก็จะแนะน าให้ยุติ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนั้น ดังตัวอย่าง “ปัญหาอยู่ที่รู้ว่าเลว รู้สึกผิด แล้วคิดท าอะไรต่อหรือเปล่า  อยาก
ได้คนดีแล้วเราดีพอคู่ควรกับคนนั้นไหม สามีเราถ้าไม่รักเขามากพอที่จะมีเขาคนเดียว เลิกไปเถอะ สงสาร
เขาค่ะ” (คนดังนั่งเขียน : ฉบับวันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2558)  

1.2 วัจนกรรมการสั่งสอน เป็นถ้อยค าที่เปน็ไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ  
เงื่อนไขเนื้อความ: ข้อความใดก็ได้  
เงื่อนไขการเตรียมการ: ผู้ให้ค าปรึกษาต้องการที่จะชี้แจงในเรื่องนั้น ๆ ให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเข้าใจ 

หรือสามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองว่าสิ่งนั้นควรกระท า  
เงื่อนไขความจริงใจ: ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอรับค าปรึกษาจริง ๆ  
เงื่อนไขความครบถ้วน: ผู้ขอรับค าปรึกษาคล้อยตาม และน าไปสู่การกระท าที่เหมาะสมต่อไป  
จากการศึกษาพบวัจนกรรมการสั่งสอน จ านวนทั้งสิ้น 170 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 21.09 โดย

การใช้วัจนกรรมการสั่งสอนของดีเจพ่ีอ้อย มีเนื้อหาของเรื่องที่สอนมีความสัมพันธ์กับปัญหาความรักที่
เกิดข้ึนหลายประเด็น ประกอบด้วย สอนเรื่องคุณสมบัติพ้ืนฐานของคู่รักที่ดี สอนเรื่องการประคับประคอง
ความรัก สอนเรื่องการเลือกคบคนรัก สอนเรื่องการมอบความรักให้แก่คนในครอบครัว สอนให้ตระหนัก
หรือเห็นคุณค่าของตนเอง สอนให้ตระหนักถึงไม่แน่นอนของความรัก ซึ่งดีเจพ่ีอ้อยไม่ใช้รูปภาษาที่บอกให้
รู้ว่าก าลังสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมา แต่จะใช้ถ้อยค าชี้แจง หรือถ้อยค าอธิบาย ตัวอย่างเช่น ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคาดหวังในตัวคนรักของตนมากเกินไป ก็อาจจะก่อให้เกิด
ความทุกข์หรือปัญหาความรักตามมาได้ ดีเจพ่ีอ้อยจึงใช้วัจนกรรมการสั่งสอนเรื่องความไม่แน่นอนของ
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ความรัก เพ่ือแสดงเจตนาการสอนให้ผู้ขอรับค าปรึกษารู้จักเผื่อใจ ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ดังนี้ 

รักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก วันนี้รัก พรุ่งนี้ไม่รู้แล้ว บางคนเป็นคนแสนดี 
เวลาเปลี่ยนไป ถึงได้เห็นว่า คนแสนดีใจร้ายกับเราขนาดนี้ได้ยังไง นับประสาอะไรกับ
อุปนิสัยที่เรารู้อยู่ตั้งแต่ต้น ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ขนาดไหนตั้งแต่เป็นแฟนกัน สัญญาณ
อันตรายดังลั่น มันอยู่ที่เราฟังมันหรือเปล่า 

(คนดังนั่งเขียน : ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
2. วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressive) 

วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก เป็นถ้อยค าที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงทัศนคติของผู้
ขอให้ค าปรึกษาที่มีต่อผู้ขอรับค าปรึกษาหรือสิ่งที่อยู่ในบริบทรอบข้างพบว่า มีการใช้วัจนกรรมในกลุ่ม
แสดงความรู้สึก 3 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมการต าหนิ วัจนกรรมการเตือน และวัจนกรรมการชื่นชม ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 วัจนกรรมการต าหนิ เป็นถ้อยค าที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ  
เงื่อนไขเนื้อความ: เป็นการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษา  
เงื่อนไขเตรียมการ: ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าการกระท านั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิด

ผลเสียต่อผู้ขอรับค าปรึกษา 
 เงื่อนไขความจริงใจ: ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าการกระท านั้น เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ไม่

เหมาะสมจริง ๆ   
เงื่อนไขความครบถ้วน: ถือเป็นความพยายามของผู้ให้ค าปรึกษาที่ต้องการให้ผู้ขอรับค าปรึกษา

ตระหนักต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมของตน   
จากการศึกษาพบวัจนกรรมการต าหนิ จ านวนทั้งสิ้น 125 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 15.51 ซึ่งการ

ใช้วัจนกรรมการต าหนิของดีเจพ่ีอ้อยส่วนใหญ่เน้นไปที่การกระท าทางกาย มีทั้งการต าหนิการกระท าของ
ตัวผู้ขอรับค าปรึกษาเอง และต าหนิการกระท าของคู่รักที่ถูกกล่าวถึง ซึ่งการกระท านั้นมักเป็นสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดปัญหาความรักตามมา ได้แก่ ต าหนิเรื่องการนอกใจ ต าหนิเรื่องไม่รักนวลสงวนตัว ต าหนิ
พฤติกรรมการโกหก ต าหนิเรื่องการนิ่งเฉยต่อปัญหา ไม่พยายามหาทางแก้ไข โดยพบว่า ในถ้อยค าการ
ต าหนิมักปรากฏรูปภาษาที่แสดงถึงกระท าที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ให้ความหมายในทางลบ เช่น 
“นอกใจ” “เห็นแก่ตัว”  “มักง่าย” “ท าร้ายหัวใจ” “ไม่มีความรับผิดชอบ” “อดไม่ได้” “ไม่คิดถึงใจใคร”  
ตัวอย่างเช่น  ในสถานการณ์ปัญหาที่ผู้ขอรับค าปรึกษาอยู่สถานะภรรยาน้อยของผู้ชายที่มีครอบครัวอยู่
แล้ว ต่อมาผู้ขอรับค าปรึกษาได้รับรู้เรื่องราวในครอบครัวว่าพ่อของตนก็ได้แอบนอกใจแม่ไปมีภรรยาอีกคน 
สร้างความอึดอัดใจให้แก่ผู้ขอรับค าปรึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ขอรับค าปรึกษาอยากบอกความจริง
ให้แม่ได้รับทราบ แต่ก็ยังมีความละอายใจที่ตนก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกับภรรยาน้อยของพ่อ ดีเจพ่ีอ้อยใน
ฐานะผู้ให้ค าปรึกษาก็ได้ใช้วัจนกรรมการต าหนิ เพ่ือต าหนิการกระท าดังกล่าวของผู้ขอรับค าปรึกษาดังนี้ 

เรารู้ทุกอย่างแล้วว่าคนถูกกระท า มันช้ าแค่ไหน แล้วท าไมเรายังเห็นแก่ตัว ไม่
แคร์หัวใจใคร วนเวียนอยู่ใกล้ ๆ สามีคนอ่ืน ทนมาได้ 12 ปี คงไม่ต้องทนแบบนี้ทั้งชีวิต
มั้ง ถ้ายังปักหลักจะรักต่อ ก็ไม่ต้องรอการให้เกียรติจากเขา ซ่อนเราไว้นานแค่ไหนก็ได้ 
เพราะเราก็ยินยอมพร้อมใจ ตรงนั้นเอาไว้น้องไปคุยกับตัวเอง ผิดถูกรู้หมดแล้ว เหลือแค่
อดไม่ได้อย่างเดียว 

(คนดังนั่งเขียน : ฉบับวันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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2.2 วัจนกรรมการเตือน เป็นถ้อยค าทีมี่เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ  
เงื่อนไขเนื้อความ: เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต 
เงื่อนไขเตรียมการ: ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับผู้ขอรับค าปรึกษา ซึ่ง

ท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษาจะเสียประโยชน์  
เงื่อนไขความจริงใจ: ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าผู้ขอรับค าปรึกษาจะเสียประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นจริง ๆ  
เงื่อนไขความครบถ้วน: เป็นความพยายามที่จะสื่อว่าผู้ขอรับค าปรึกษาอาจเสียประโยชน์จาก

เหตุการณ์นี้   
จากการศึกษาพบวัจนกรรมการเตือน จ านวนทั้งสิ้น 121 ถ้อยค า  คิดเป็นร้อยละ 15.01 ซึ่งการ

ใช้วัจนกรรมการเตือนของดีเจพ่ีอ้อยในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก มีลักษณะแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษา ได้แก่ เตือนไม่ให้กระท า เตือนให้เร่งลงมือกระท า การเตือนให้
ค านึงถึงผลของการกระท า เตือนให้ตั้งสติ ค านึงถึงความถูกต้องก่อนจะลงมือกระท า โดยส่วนใหญ่จะ
ปรากฏรูปภาษาท่ีบ่งชี้ถึงการเตือนในเรื่องนั้น ๆ  เช่น รูปภาษา“อย่า” “คิดดี ๆ” “รีบ” “เร่ง” ดังตัวอย่าง 
ในสถานการณ์ที่ผู้ขอรับค าปรึกษาจับได้ว่าภรรยาของตนนอกใจ และขอหย่ากับตน ผู้ขอรับค าปรึกษาจึง
ต้องท าหน้าที่ดูแลลูกคนคนโตเพียงล าพัง สร้างความทุกข์ใจให้แก่ผู้ขอรับค าปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้กลายมาเป็นปมในชีวิตของผู้ขอรับค าปรึกษา ท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษาจมอยู่กับ
ความทุกข์ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดข้ึนนี้ดีเจพ่ีอ้อยก็ได้ชี้แนะแนวทางการแก้ไข พร้อมใช้วัจนกรรมการเตือน
เพ่ือเตือนให้ผู้ขอรับค าปรึกษารีบตั้งสติและเลิกจมอยู่กับความทุกข์ให้เร็วที่สุด เพ่ือจะได้กลับมาท าหน้าที่
พ่อที่ดีของลูกได้ต่อไป ดังที่ว่า  “รีบใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเราคือหลักยึดของหัวใจลูก สามีภรรยา
เลิกกันไปบางคู่ก็กลายเป็นคนอ่ืน แต่การเป็นพ่อของลูก แม่ของลูก นี่คือความผูกพันทั้งชีวิต” (คนดังนั่ง
เขียน : ฉบับวันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2559) 

2.3 วัจนกรรมการชื่นชม เป็นถ้อยค าที่มเีงื่อนไขดังนี้ 
เงื่อนไขเนื้อความ: เป็นการกล่าวถึงการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษาในอดีต 
 เงื่อนไขเตรียมการ: ผู้ให้ค าปรึกษาเห็นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ดี น่ายกย่อง สมควรได้

รับค าชื่นชม  
เงื่อนไขความจริงใจ: ผู้ให้ค าปรึกษาเห็นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ดี น่ายกย่องจริง ๆ  
เงื่อนไขความครบถ้วน: ถือเป็นความพยายามของผู้ให้ค าปรึกษาที่ต้องการให้ผู้ขอรับค าปรึกษา

รู้สึกภูมิใจในการกระท าของตน และท าสิ่งนั้นต่อไป 
จากการศึกษาการใช้วัจนกรรมชื่นชม ของดีเจพ่ีอ้อย ปรากฏเพียง 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 0.12  

โดยมุ่งชื่นชมการกระท าผู้ขอรับค าปรึกษา ที่ได้บอกความจริงเรื่องอาการป่วยของตนให้คนรักทราบ แม้
การกระท าเช่นนั้นจะท าให้ตัวผู้ขอรับค าปรึกษาผิดหวังกับความรักซ้ า ๆ โดยใช้รูปภาษา “นับถือ” ร่วมกับ
ถ้อยค าแสดงการยกย่อง ดังตัวอย่าง 

พ่ีนับถือหัวใจน้องที่สุด มองกันอีกมุมโรคภัยไข้เจ็บเราเลือกไม่ได้ แต่เราปรับตัว
ปรับใจอยู่กับมันได้ และมันยังเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เราตัดคนไม่จริงใจออกไปจากชีวิต คน
ที่คิดแค่ผ่านมาผ่านไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคบให้เปลืองที่ทางในหัวใจ หรือถ้าใครซะคน
หวังเข้ามาเพ่ือหาคนรักความจริงของเราจะได้คัดคนที่รักและยอมรับเราได้จริงๆ ถ้าไม่ก็
ทิ้งกันไปตอนนี้หรือโชคดีตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนรักเราอาจได้เพ่ือนรัก ที่จริงจังและ
จริงใจต่อกันไปทั้งชีวิต ทั้งหมดอยู่ที่วิธีคิด น้องยังเป็นคนๆ หนึ่งที่หัวใจไม่ได้ป่วยตาม
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ร่างกาย ใครจะรู้ว่าต่อให้ร่างกายเราคือคนที่ไม่สบาย แต่น้องไม่เคยคิดท าร้ายใคร น้ าใจ
ของน้องใหญ่กว่าคนแข็งแรงบางคนที่ใช้ค าว่ารักเล่นกับความรู้สึกของคนอ่ืนๆ ตั้งเยอะ 

(คนดังนั่งเขียน : ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
 
3. วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (Representative/Assertive) 

วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าวเป็นถ้อยค าที่ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบอกกล่าวข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ รวมถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ด้วยเห็นว่าผู้ฟังยังไม่ทราบ หรือสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ฟังพบว่า มีการใช้วัจนกรรมในกลุ่มบอกกล่าว 3 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น   
วัจนกรรมการบอกเล่า และวัจนกรรมการยืนยัน ดังนี้ 

3.1 วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น เป็นถ้อยค าที่มีเง่ือนไขดังนี้  
เงื่อนไขเนื้อความ: เป็นข้อความที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดของผู้ให้ค าปรึกษา  
เงื่อนไขเตรียมการ: ผู้ให้ค าปรึกษาต้องการแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของตน 

ให้ผู้ขอรับค าปรึกษาได้รับทราบ 
เงื่อนไขความจริงใจ: ผู้ให้ค าปรึกษาต้องการให้ผู้ขอรับค าปรึกษารับทราบถึงเรื่องนั้น ๆ จริง ๆ 

 เงื่อนไขความครบถ้วน:  ถือเป็นความพยายามของผู้ให้ค าปรึกษาที่ต้องการให้ผู้ขอรับค าปรึกษามี
มุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องนั้น ๆ  

จากการศึกษาพบวัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น จ านวนทั้งสิ้น 134 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 
16.63 ส่วนใหญ่มักปรากฏรูปภาษา “พ่ีว่า...” “พ่ีคิดว่า...” เพ่ือเป็นการบ่งชี้เจตนาการแสดงความคิดเห็น
ของดีเจพี่อ้อยที่มีต่อผู้ขอรับค าปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา  เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อการกระท าของผู้
ขอรับค าปรึกษาหรือคู่รัก การแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่กล่าวถึง การแสดงความ
คิดเห็นต่อสภาพของปัญหา การแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เช่น 

 ในสถานการณ์ปัญหาที่ผู้ขอรับค าปรึกษาถูกชายที่ตนรักปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมมีแฟน 
และต่างฝ่ายต่างบอกใคร ๆ ว่าทั้งคู่อยู่ในสถานะเพ่ือนที่ดีต่อกันเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ขอรับ
ค าปรึกษาก็เกิดพลาดไปมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกับฝ่ายชาย และยังปักใจรอว่าวันหนึ่งจะเป็นคนที่ถูก
เลือก ซึ่งดีเจพี่อ้อยก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษาว่า “น้องยังท าหน้าที่เพ่ือนที่
เกินเพ่ือนต่อไป จนกระทั่งเพ่ิงรู้สถานะตัวเองอย่างแท้จริงไม่นานมานี้ว่าสิ่งที่ เป็นได้มากที่สุดคือ          
กิ๊กพรีเมี่ยม ตอบสนองความสุขทางกาย ดูแลแม่ได้ด้วย แต่ไม่เคยเป็นคนที่เขาคิดจริงจังถึงขั้นเป็นแฟน”      
(คนดังนั่งเขียน : ฉบับวันที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2560) 

3.2 วัจนกรรมการบอกเล่า เป็นถ้อยค าที่มเีงื่อนไขดังนี้ 
เงื่อนไขเนื้อความ: เป็นข้อความให้เนื้อหาสาระ  
เงื่อนไขเตรียมการ: ผู้ขอรับค าปรึกษาน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลนั้นอาจเป็น      

ความตั้งใจ ความประสงค์ หรือเป็นประสบการณ์ของผู้ให้ค าปรึกษา โดยที่ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าผู้ขอรับ
ค าปรึกษายังไม่ทราบข้อมูลนั้น  

เงื่อนไขความจริงใจ: ผู้ให้ค าปรึกษาทราบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นความตั้งใจ จุดประสงค์ 
ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีต้องการบอกให้ผู้ขอรับค าปรึกษาทราบ  

เงื่อนไขความครบถ้วน: ผู้ให้ค าปรึกษาพยายามที่จะบอกผู้ขอรับค าปรึกษาให้ทราบเรื่องดังกล่าว  
 จากการศึกษาพบวัจนกรรมการบอกเล่า จ านวนทั้งสิ้น 39 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 4.84 โดยการ
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ใช้วัจนกรรมการบอกเล่าของดีเจพ่ีอ้อยในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก ผ่านคอลัมน์คนดังนั่งเขียน มีทั้ง
การบอกเล่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเรื่องต่าง ๆ การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์จากประสบการณ์ของดี
เจพี่อ้อยเอง และการบอกเล่าข้อความ ค าคม หรือทัศนคติเกี่ยวกับความรัก เพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษาได้รับ
ทราบ และน าเนื้อหาบอกเล่าเหล่านี้ไปเป็นแบบอย่างในการประคับประคองความรัก หรือปรับใช้กับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความรักของตนได้  โดยพบว่า ดีเจพ่ีอ้อยมักใช้รูปภาษา “มี…” “เคยมี…” “จาก…” 
“ครั้งหนึ่ง…”  “นึกถึง…” บ่งชี้เจตนาการบอกเล่าในเรื่องนั้น ๆ  ดังตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ผู้ขอรับ
ค าปรึกษาคบหากับคนรักมา 7 ปี ระยะเวลาที่ยาวนานท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเห็นข้อเสียของฝ่ายชายเรื่อง
ความตระหนี่ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เวลาไปทานอาหารด้วยกันฝ่ายชายก็มักจะออกแต่ส่วนของตนเสมอ 
ประกอบกับการที่ฝ่ายชายเป็นคนไม่ชอบแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย จนท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษาอึด
อัดและอยากขอยุติความสัมพันธ์ ดีเจพ่ีอ้อยจึงได้เล่าเรื่องราวของตนเองให้ผู้ขอรับค าปรึกษารับทราบเพ่ือ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประคับประคองชีวิตรักต่อไปได้ ดังนี้ 

ถ้าอยากยุติธรรมกันจริง ๆ สลับกันเลี้ยงก็ได้ค่ะ... สูตรนี้ได้มาจากสามีค่ะ พอดี
เป็นผู้หญิงที่พ่ึงล าแข้งตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร ตอนเป็นแฟนกันใหม่ ๆ อะไรก็หารกัน 
เพราะไม่อยากให้เขารู้สึกว่า เราตั้งหน้าตั้งตาแต่จะรอแฟนเลี้ยง จนเขาพูดว่า ให้เขาได้
เลี้ยงบ้างเถอะ ให้เขาได้ภูมิใจในการดูแลแฟนบ้าง ตอนนั้นหน้าชาและรู้สึกผิด จนมันติด
อยู่ในหัวใจเลยว่า คนรักกัน เราผลัดกันเป็นผู้ให้และผู้รับ เพราะความชื่นใจในการเป็น
ผู้ให้ ก็ไม่ได้ชื่นใจน้อยกว่าการเป็นผู้รับเลย 

(คนดังนั่งเขียน : ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
 
3.3 วัจนกรรมการยืนยัน เป็นถ้อยค าที่มเีงื่อนไขดังนี้ 
เงื่อนไขเนื้อความ: ข้อความใดก็ได้  
เงื่อนไขเตรียมการ: ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถพิสูจน์ความเท็จจริงของข้อความนั้นได้ และต้องไม่เป็น

สิ่งที่ผู้ขอรับค าปรึกษาทราบมาก่อนแล้ว  
เงื่อนไขความจริงใจ:  ผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อในความเป็นจริงของข้อความนี้ 
เงื่อนไขความครบถ้วน:  ถือว่าข้อความดังกล่าวมีความเป็นจริงในตัวเอง 
จากการศึกษาพบวัจนกรรมการยืนยัน จ านวนทั้งสิ้น 20 ถ้อยค า  คิดเป็นร้อยละ 2.48 ซึ่งถ้อยค า

แสดงเจตนาการยืนยันของดีเจพ่ีอ้อย มักปรากฏรูปภาษาที่มีความหมายแสดงถึงการยืนยันปรากฏอยู่ด้วย 
เช่น “ขอยืนยัน” “รับรอง” “ย้ า” มีทั้งการยืนยันการกระท า ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของผู้ให้ค าปรึกษา 
ยืนยันเรื่องสัจธรรมของความรัก และยืนยันข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ค าปรึกษา ทั้งนี้ก็
เพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเกิดความมั่นใจว่าความคิดหรือการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษาเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม หรือช่วยสร้างความหนักแน่นในการตัดสินใจที่จะไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีผิด ๆ  อีกทั้งให้ผู้ขอรับ
ค าปรึกษาได้รับทราบทัศนคติ หรือข้อคิดเห็นจากผู้อ่ืนในมุมมองที่หลากหลาย ถือเป็นเทคนิคการให้
ค าปรึกษาที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้ผู้ขอรับค าปรึกษาได้เป็นอย่างด ี ดังตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ผู้ขอรับ
ค าปรึกษาอยากเป็นเพ่ือนกับคนรักเก่า เพราะยังมีความรู้สึกปรารถนาดีต่อกันอยู่ ดีเจพ่ีอ้อยใช้วัจนกรรม
การยืนยันแสดงเจตนาการยืนยันเพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษาทราบว่า การกระท าเช่นนั้นอาจท าให้เกิดความ
ทุกข์ตามมาได้ หากผู้ขอรับค าปรึกษายังไม่สามารถตัดใจจากชายคนรักได้ ดังนี้ “ย้ าค าเดิมค่ะ ถ้ายังหวั่นใจ 
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เพ่ือความปลอดภัย อยู่ให้ไกลจากจุดเกิดเหตุ แผลไม่มีทางหาย ตราบใดที่โดนกระแทกอยู่ทุกวัน”  (คนดัง
นั่งเขียน : ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
 
4. วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด (Commissive) วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด มีคุณสมบัติพ้ืนฐานร่วมกับถ้อยค าในกลุ่ม
ชี้น า กล่าวคือวัจนกรรมทั้งสองกลุ่มเกี่ยวข้องกับการพูดที่ส่งผลให้เกิดการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่แตกต่าง
กันตรงที่ถ้อยค ากลุ่มชี้น าก าหนดให้ผู้ฟังเป็นผู้กระท า แต่ถ้อยค ากลุ่มผูกมัดก าหนดให้ตัวผู้พูดเป็นผู้กระท า
ผู้กระท า จากการศึกษาการใช้   วัจนกรรมในกลุ่มผูกมัดของดีเจพ่ีอ้อย ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียนพบว่า มี
การใช้วัจนกรรมในกลุ่มนี้ เพียง 1 วัจนกรรม คือ วัจนกรรมการปลอบโยน  

4.1 วัจนกรรมการปลอบโยน เป็นถ้อยค าที่มเีงื่อนไขดังนี้ 
เงื่อนไขเนื้อความ : ข้อความใดก็ได้  
เงื่อนไขเตรียมการ : ผู้ให้ค าปรึกษาเห็นว่าสิ่งนั้นจะท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษาคลายจากความทุกข์ได้  
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ให้ค าปรึกษาต้องการให้ผู้ขอรับค าปรึกษารู้สึกดีขึ้นจริง ๆ 
เงื่อนไขความครบถ้วน  : ถือเป็นความพยายามของผู้ให้ค าปรึกษาที่ต้องการให้ผู้ขอรับค าปรึกษา

คลายจากอารมณ์ขุ่นหมอง  
จากการศึกษาพบวัจนกรรมการปลอบโยน จ านวนทั้งสิ้น14 ถ้อยค า  คิดเป็นร้อยละ 1.74  ซึ่งการ

ใช้ถ้อยค าแสดงเจตนาการปลอบโยนของดีเจพ่ีอ้อย ส่วนใหญ่เป็นการปลอบโยนผู้ขอรับค าปรึกษาใน
ลักษณะที่ผู้ขอรับค าปรึกษาเป็นฝ่ายถูกกระท าให้เสียใจหรือเป็นทุกข์ ให้เกิดความรู้สึกคลายจากความทุกข์ 
ด้วยการใช้รูปภาษา “ดี” เพ่ือแสดงออกถึงการให้ก าลังใจให้ผู้ขอรับค าปรึกษา และแสดงให้ผู้ขอรับ
ค าปรึกษาเห็นถึงมุมมองด้านบวกของเหตุการณ์ ดังในสถานการณ์ที่ผู้ขอรับค าปรึกษาเล่าถึงปัญหาของตน 
ที่เกิดจากการที่คนรักนอกใจไปคบกับน้องคนหนึ่งที่ตนไว้ใจ ซึ่งเหตุการณ์นั้นยังท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษารู้สึก
เศร้าเสียใจที่โดนคนที่รักทั้งสองคนหัก หลังจากเรื่องราวนี้ดีเจพ่ีอ้อยจึงใช้ถ้อยค าแสดงการปลอบโยน
เพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษารู้สึกคลายจากอาการเสียใจ โดยให้มองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่เสียคนไม่
ดีเช่นนั้นไปจากชีวิต ดังนี้ “ดีซะอีก วันนี้ ผู้ชายคนหนึ่งที่ท าให้เรารู้แล้วว่า น้องที่เรารักนักรักหนา เป็นคน
ยังไงถ้าไม่นับเรื่องเสียใจ ครั้งนี้มีแต่คุ้มกับคุ้ม” (คนดังนั่งเขียน : ฉบับวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

จากการศึกษาวัจนกรรมทั้ง 4 กลุ่มของดีเจพ่ีอ้อย สามารถน าความถี่ของการใช้วัจนกรรมทั้งหมด
มาเปรียบเทียบกัน ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1  วัจนกรรมที่พบในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักของดีเจพี่อ้อย 
 

ที ่ กลุ่มวัจนกรรม จ านวน (ถ้อยค า) ร้อยละ 
1 วัจนกรรมกลุ่มชี้น า 
 1.1  วัจนกรรมการแนะน า 182 22.58 
 1.2  วัจนกรรมการสั่งสอน 170 21.09 
2 วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก 
 2.1  วัจนกรรมการต าหน ิ 125 15.51 
 2.2  วัจนกรรมการเตือน 121 15.01 
 2.3  วัจนกรรมการช่ืนชม 1 0.12 
3 วัจนกรรมกลุ่มบอกกลา่ว 
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ที ่ กลุ่มวัจนกรรม จ านวน (ถ้อยค า) ร้อยละ 
 3.1  วัจนกรรมการแสดงความคดิเห็น 134 16.63 
 3.2  วัจนกรรมการบอกเล่า 39 4.84 
 3.3  วัจนกรรมการยืนยัน 20 2.48 
4 วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 
 4.1  วัจนกรรมการปลอบโยน 14 1.74 
 รวม 806 100 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นภาพรวมของการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักของดี
เจพี่อ้อย พบมากที่สุด คือ วัจนกรรมการแนะน า จ านวน 182 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 22.58 รองลงมา คือ 
วัจนกรรมการสั่งสอน จ านวน 170 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 21.09 และพบน้อยที่สุด คือ วัจนกรรมการชื่น
ชม จ านวน 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 0.12  

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักของดีเจพ่ีอ้อยในคอลัมน์คนดังนั่ง
เขียน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ดีเจพ่ีอ้อยมีการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาในลักษณะที่
หลากหลาย วัจนกรรมที่พบมากที่สุด คือ วัจนกรรมการแนะน า  จ านวน 182 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 
22.58 รองลงมา คือ วัจนกรรมการสั่งสอน จ านวน 170 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 21.09 และพบน้อยที่สุด 
คือ วัจนกรรมการชื่นชม จ านวน 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 0.12 มีข้อสังเกตว่า วัจนกรรมแนะน ามีความถี่
ในการปรากฏใช้มากที่สุดแซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเจตนาหลักของดีเจพ่ีอ้อยที่ต้องการแนะน าแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอรับค าปรึกษาที่ส่งเรื่องราวของตนมาเพ่ือต้องการขอ
ค าแนะน าหรือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อน าไปสู่ทางออกของปัญหาได้อย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องวัจนกรรมในบริบทของการใช้
ภาษาเพ่ือให้ค าปรึกษาในมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ การศึกษาวัจนกรรมในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาส่วนใหญ่มักมุ่งศึกษาวัจนกรรมใดวัจนกรรมหนึ่งในบริบทการสื่อสารเท่านั้น เช่น ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา 
(2541) ศึกษาวัจนกรรมขอโทษในภาษาไทย สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ (2549) ศึกษาวัจนกรรมการตักเตือน
ในภาษาไทย ณิชาภา เครือเอม (2552) ศึกษาวัจนกรรมการต าหนิในกลุ่มตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นเพียงการท าหน้าที่ของวัจนกรรมหนึ่ง ๆ ในบริบทการ
สื่อสารนั้นเพียงวัจนกรรมเดียว การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการสื่อสารที่เป็น
บริบทของการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษามีการใช้วัจนกรรมที่หลากหลายมาท าหน้าที่ร่วมกันเพ่ือให้ การ
สื่อสารนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เห็นได้จาก
การปรากฏใช้วัจนกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ใช้วัจนกรรมแนะน าเพ่ือแสดงเจตนาแนะน าแนว
ทางการแก้ไขปัญหา แต่ยังมีการใช้วัจนกรรมอ่ืน ๆ มาประกอบการให้ค าปรึกษาเ พ่ือให้กระบวนการให้
ค าปรึกษาเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด  ซึ่งแต่ละวัจนกรรมที่ดีเจพ่ีอ้อยเลือกใช้นั้นล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
จุดมุ่งหมายในการให้ค าปรึกษาของดีเจพ่ีอ้อยได้อย่างชัดเจน  อีกทั้งยังท าหน้าที่ส าคัญที่ส่งผลให้การ
สื่อสารสัมฤทธิ์ผลอีกด้วย เช่น วัจกรรมการแนะน าท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนที่จะน าไปสู่
ทางออกของปัญหา วัจนกรรมการสั่งสอน ช่วยท าหน้าที่ขัดเกลาความคิด ทัศนคติ เพ่ือน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงความคิดหรือการกระท าให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน เป็นต้น   
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาเรื่องวัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน 

ของดีเจพี่อ้อย นอกจากจะเน้นย้ าให้เห็นถึงความสามารถในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักของดีเจพ่ีอ้อย
แล้ว  ผลการศึกษายังสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาได้
อีกด้วย  เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  ที่สามารถน าวัจนกรรมการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักของดี
เจพีอ้อยไปประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษาความรักในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาเรื่องความรักก็สามารถน าแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาจากดีเจพ่ีอ้อย
ไปปรับใช้กับปัญหาของตนได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ประเภทกลุ่มวัจนกรรมที่ปรากฏในการให้
ค าปรึกษาเรื่องความรักในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพ่ีอ้อย จึงท าให้เห็นเพียงแค่ประเภทของ         
วัจนกรรมในบริบทการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักเพียงเท่านั้น หากมีการศึกษาล าดับการใช้วัจนกรรมใน
การให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก เพ่ือตอบค าถามว่าในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักในเรื่องหนึ่ง ๆ ผู้ให้
ค าปรึกษามีการล าดับวัจนกรรมอย่างไร เพ่ือให้กระบวนการให้ค าปรึกษามีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจะ
เป็นการช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ทั้งในด้านการใช้ภาษาและในด้านการให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี   
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